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Budget 2021 planår 2022-2023
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Intern Kontroll 2020

2020/10

7

Intern kontrollplan 2021

2020/75
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§ 141
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Ordförande

Justerande

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 137 Fastställande av föredragningslistan
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden fastställer föredragningslistan i enlighet med kallelse
daterad 2020-10-20, med följande ändringar:
Tre ärenden lades till ärendelistan efter kallelsen hade kungjorts och tas upp som
punkt
-

3a Intern kontroll 2020

-

3b Intern kontroll 2021

-

3c Verksamhetsplan 2021 – Behovsutredning, tillsynsplan och
kontrollplan.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Miljö- och byggnämnden

§ 138 Budget 2021 planår 2022-2023
Ärendenummer MOB 2020/32
Ärendenummer EDP M-2020-700

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar anta framlagd verksamhetsplan med
tillägg under punkt 3.1 Driftbudget - 920 Gemensam verksamhet.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt verksamhetsplan enligt anvisningar.
Verksamhetsplanen innehåller nämndens uppdrag, resultatmål med därtill
kopplade aktiviteter och indikatorer, driftbudget för åren 2021-2023,
investeringsbudget för åren 2021-2032 samt arbetsmiljö.
Nämndens driftbudget för 2021 uppgår till 11 900 tkr, investeringsbudgeten för
2021 uppgår till 250 tkr.

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-01
 Verksamhetsplan 2021 Miljö- och byggnämnden, daterad 2020-11-27

Miljö- och byggnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Ylva Sandström (C) föreslår att det läggs till en förklaring till den stora ökningen
av driftbudget 920 Gemensam verksamhet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Ylvas förslag och finner att
nämnden bifaller förslaget.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Miljö- och byggnämnden

_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 139 Intern Kontroll 2020
Ärendenummer MOB 2020/10
Ärendenummer EDP M-2019-184

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna uppföljningen av intern kontroll.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna
kontrollsystemet inom respektive verksamhetsområde. Miljö- och byggnämnden
antog 2020-01-27 riskanalys och plan för intern kontroll 2020. Resultatet från
uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-08
 Uppföljning intern kontrollplan 2020 – Miljö- och byggnämnden, daterad
2020-12-07
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(1)

Miljö- och byggnämnden

§ 140 Intern kontrollplan 2021
Ärendenummer MOB 2020/75
Ärendenummer EDP M-2020-866

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden fastställer intern kontrollplan för 2021 enligt
förslag daterat 2020-12-07.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har arbetat fram förslag på intern kontrollplan.

Beslutsunderlag


Denna tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-07



Intern kontrollplan 2021 Miljö- och byggnämnden, daterad 2020-12-07

_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(2)

Miljö- och byggnämnden

§ 141 Verksamhetsplan - Behovsutredning,
tillsynsplan och kontrollplan
Ärendenummer MOB 2020/32
Ärendenummer EDP M-2020-700

Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden antar:
1. Verksamhetsplan - Behovsutredning för miljöavdelningen 2020-2022,
2. Verksamhetsplan - Tillsynsplan enligt miljöbalken m.fl. lagar för år 2020,
3. Verksamhetsplan - Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2020

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden är behörig myndighet för tillsyn och kontroll utifrån
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen m.fl. lagar. Det finns lagkrav på att det ska
finnas en behovsutredning, en tillsynsplan enligt miljöbalken m.fl. lagar samt en
kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen. Det har därför tagits fram tre
dokument, en behovsutredning 2021-2023, en tillsynsplan 2021 och en
kontrollplan 2021. I materialet har ingen hänsyn tagits till följderna av fortsatt
Corona-pandemin.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan - Behovsutredning för miljövdelningen 2021-2023, daterad
2020-11-29
 Verksamhetsplan - Tillsynsplan enligt miljöbalken m.fl. lagar för år 2021,
daterad 2020-11-29
 Verksamhetsplan - Kontrollplan för den offentliga livsmedelskontrollen 2020,
daterad 2020-11-29.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(2)

Miljö- och byggnämnden

Beslutet skickas till - Akten

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

10

Utdragsbestyrkande
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2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(3)

Miljö- och byggnämnden

§ 142 Tillsyn - Grenar, löv och häck - Möckeln 1:83
Ärendenummer MOB 2020/69
Ärendenummer EDP B-2020-517

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och Byggnämnden beslutar att tillsynsärende B-2020-517, gällande
björk som fäller löv och mindre grenar på grannfastigheten Möckeln 1:118,
samt delad mening om hur häck ska klippas på fastigheten Möckeln 1:83
avskrivs med stöd av 11 kap. 5 § Plan- och Bygglagen, PBL (2010:900).

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
Enligt Plan- och Bygglagen, PBL (2010:900) 8 kap. 15 § ska en tomt hållas i
vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Att björken tappar löv under hösten och att löven sprids till närliggande
fastigheter bedöms inte som en betydande olägenhet eller ökad risk för
olycksfall. Det påverkar inte heller trafiksituationen. Den höga häcken i
fastighetsgräns bedöms inte heller utgöra någon fara, varken för omgivningen
eller trafiken.
Vid tillsynsbesöket bedömdes björken vara frisk och inte ha ett skadat grenverk
och därför finns det inte skäl till att ingripa eller besluta om påföljd i ärendet.
Enligt 11 kap. 5 § Plan- och Bygglagen, PBL (2010:900) ska
tillsynsmyndigheten, i detta fall Miljö- och Byggnämnden, pröva
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt
11 kapitlet, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse i PBL, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats
med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens
tillämpningsområde. Miljö- och Byggförvaltningen finner inga förutsättningar
eller något behov av att ingripa eller besluta om påföljder enligt 11 kapitlet i
aktuellt ärende och ärendet ska därför avskrivas enligt 11 kap. 5 § PBL.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(3)

Miljö- och byggnämnden

Avgift
Ingen avgift utgår.

Sammanfattning av ärendet
NN och NN NN, Möckeln 1:118, kontaktade Miljö- och Byggförvaltningen
angående en björk på grannfastigheten Möckeln 1:83. Enligt klagande föll större
delen av björkens löv på deras fastighet. Även en del grenar hamnade på deras
tomt. Fastighetsägarna till Möckeln 1:83 och 1:118 var inte heller överens om
hur häcken i fastighetsgräns skulle klippas. Av denna information öppnades ett
tillsynsärende enligt 11 kap. Plan- och Bygglagen, PBL (2010:900). Miljö- och
Byggförvaltningens tillsyn visade att björken inte hade ett skadat grenverk och
utgjorde ingen fara för boende eller sin omgivning. Björken ansågs inte heller
vara en trafikfara. Tillsynsärendet ska därför avskrivas.
Ärendebeskrivning
Miljö- och Byggförvaltningen mottog 2020-11-09 information om en björk som
tappade större delen av sina löv och en del grenar på grannfastigheten. Ett
tillsynsbesök från bil genomfördes 2020-11-16 där det konstaterades att björkens
grenverk inte vara skadat och att den inte utgjorde någon risk för människor eller
dess omgivning. Den utgjorde heller ingen fara för trafiken. Häcken som är
placerad i fastighetsgräns är hög, men inte placerad vid utfart eller korsning och
utgör ingen fara för trafiken.
Av dessa skäl bedömer Miljö- och Byggförvaltningen att björken och häcken
inte utgör någon fara och att det inte finns skäl till att ingripa eller besluta om
påföljd i ärendet. En kommunicering om förslag till beslut att tillsynsärendet ska
avskrivas skickades till fastighetsägaren och klagande part 2020-11-16. I
kommuniceringen gavs möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet.
2020-11-25 inkom svar på kommunicering från klagande.

Beslutsunderlag
 Miljö- och Byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-18
 B-2020-517-1, Klagomål – Grenar, löv och häck, 2020-11-09
 B-2020-517-2, Tillsyn, klagomål, 2020-11-16
 B-2020-517-3, Kommunicering, 2020-11-16
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 3(3)

Miljö- och byggnämnden

 B-2020-517-4, Svar på kommunicering, 2020-11-25

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar eller om ni delgivits inom tre veckor från det att ni
mottagit beslutet. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
Möckeln 1:83
Möckeln 1:118

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 1(4)

Miljö- och byggnämnden

§ 143 Byggsanktionsavgift för olovlig ändring av
en byggnads yttre utseende - Sånnaböke 1:308
Ärendenummer MOB 2020/71
Ärendenummer EDP B-2020-529

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift på 2 956 kr ska
tas ut till följd av att NN och NN, Sånnaböke 1:308, trots förbudet i 10 kap. 3
§ plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) har påbörjat en sådan ändring av en
byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL och som
avser en byggnads yttre utseende innan miljö- och byggnämnden har gett ett
startbesked. Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL.
2. Byggsanktionsavgiften ska betalas av fastighetsägare NN och NN som enligt
11 kap. 60 § PBL är solidariskt ansvariga för betalningen.
3. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om
att ta ut avgiften har delgetts de avgiftsskyldiga, 11 kap. 61 § PBL

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
 Miljö- och byggnämnden beslutar att en byggsanktionsavgift på 5 912 kr ska
tas ut till följd av att NN och NN, Sånnaböke 1:308, trots förbudet i 10 kap.
3 § plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) har påbörjat en sådan ändring av
en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c PBL och som
avser en byggnads yttre utseende innan miljö- och byggnämnden har gett ett
startbesked. Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL.
− Byggsanktionsavgiften ska betalas av fastighetsägare NN och N
N som enligt 11 kap. 60 § PBL är solidariskt ansvariga för
betalningen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 2(4)

Miljö- och byggnämnden

 Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet om
att ta ut avgiften har delgetts de avgiftsskyldiga, 11 kap. 61 § PBL.

Motivering
Fastighetsägarna av Sånnaböke 1:308 har bytt ut ett fönster mot en altandörr.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att denna åtgärd påverkar byggnadens
yttre utseende väsentligt. Fastigheten Sånnaböke 1:308 ligger inom
detaljplanerat område med gällande detaljplan Norra Möckeln, 0765-P02/14 från
år 2002. Enligt 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, PBL, (2010:900) krävs det
bygglov för annan ändring av en byggnad, inom detaljplanerat område, än
tillbyggnad om ändringen innebär att byggnadens yttre utseende avsevärt
påverkas. Åtgärden som genomförts är alltså bygglovspliktig och kräver beviljat
bygglov enligt 9 kap. 2 § 3 c PBL och startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL för att
få påbörjas. I miljö- och byggförvaltningens ärendehanteringssystem finns inga
uppgifter om beviljat bygglov eller startbesked för aktuell åtgärd. Bytet av
fönster till altandörr är alltså genomfört olovligt.
Miljö- och byggnämnden som är tillsynsmyndighet ska enligt 11 kap. 5 § PBL
pröva förutsättningarna för och behovet av ett ingripa eller besluta om en påföljd
enligt 11 kapitlet så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse i PBL, föreskrifter, domar eller EU-förordningar som rör frågor
inom PBL:s tillämpningsområde. Därför har ett tillsynsärende öppnats.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, i detta fall miljö- och
byggnämnden, ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot en
bestämmelse i 8–10 kap. PBL. Aktuell åtgärd har genomförts i strid mot dessa
bestämmelser och en byggsanktionsavgift ska därför tas ut.
Enligt 9 kap. 10 § plan-och byggförordningen, PBF, (2011:338) är
byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan
ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § 3 c PBL innan
byggnadsnämnden gett ett startbesked, om åtgärden avser ett fönster eller en
dörr, 0,125 prisbasbelopp per fönster eller dörr som berörs. Miljö- och
byggförvaltningen har med hjälp av Boverkets guide för beräkning av
byggsanktionsavgift avseende en olovlig åtgärd tagit fram
byggsanktionsavgiften i aktuellt ärende. Byggsanktionsavgiften blir 5 912
kronor.
Fastighetsägarna har meddelat miljö- och byggförvaltningen att de har
genomfört den olovlig åtgärden tillsammans och är därför solidariskt ansvariga
för betalningen enligt 11 kap. 60 § PBL.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sidnummer, beslut 3(4)

Miljö- och byggnämnden

Avgift
Byggsanktionsavgiften är 2 956 kronor. Avgiften tas ut med stöd av 11 kap. 51 §
plan- och bygglagen, PBL, (2010:900). Avgiften är beräknad med hjälp av
Boverkets guide för beräkning av byggsanktionsavgift gällande en olovlig åtgärd
och baseras på 9 kap. 10 § plan- och byggförordningen, PBF, (2011:338).
Faktura skickas senare.

Sammanfattning av ärendet
NN och NN, ägare av fastigheten Sånnaböke 1:308, har genomfört ändringar av
en byggnads yttre utseende utan att ha erhållit bygglov eller startbesked av
miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden ska därför ta ut en
byggsanktionsavgift.
Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna av Sånnaböke 1:308 kontaktade 2020-11-12 miljö- och
byggförvaltningen och meddelade att de bytt ut ett fönster på sitt bostadshus mot
en altandörr och att de i efterhand förstått att de skulle ansökt om bygglov innan
de utförde åtgärden. Miljö- och byggförvaltningen meddelades att bygglov och
startbesked krävdes samt att genomförande av en olovlig åtgärd kan förenas med
byggsanktionsavgift.
2020-11-16 inkom en ansökan om bygglov till miljö- och byggförvaltningen för
utvändig ändring av enbostadshus på fastigheten Sånnaböke 1:308. Ansökan
gällde byte från fönster till altandörr och avsåg bygglov i efterhand. I samband
med att bygglovsansökan inkom öppnade miljö- och byggförvaltningen ett
tillsynsärende eftersom en bygglovspliktig åtgärd som kräver bygglov och
starbesked för att få påbörjas har genomfört olovligt. Ansökan om bygglov
hanteras i ärende B-2020-525.
Miljö- och byggförvaltningen skickade 2020-11-25 en kommunicering om
förslag till beslut till fastighetsägarna. Kommuniceringen informerade
fastighetsägarna om att byggsanktionsavgift ska tas ut, hur stor avgiften blir och
varför avgiften ska tas ut. Fastighetsägarna gavs möjlighet att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30
 B-2020-529-1, information om bygglovsplikt, 2020-11-20
 B-2020-529-2, svar på information om bygglovsplikt, 2020-11-20
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 B-2020-529-3, kommunicering förslag till beslut, 2020-11-25
 B-2020-529-4, information från bygglovsärende B-2020-525, 2020-11-25
 B-2020-529-5, beräkning av byggsanktionsavgift, 2020-11-24

Miljö- och byggnämnden behandling
Förslag på sammanträdet
Tommy Lövquist (S) föreslår att sanktionsavgiften (p.1) sätts ned till hälften
eftersom överträdelsen kan anses vara av mindre allvarlig art. (PBL 11:53a)
Beslutsgång
Punkt 1. Ordf frågar om nämnden kan besluta enligt Tommys förslag och finner
att nämnden bifaller förslaget.
Punkt 2 och 3 Ordf frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att nämnden bifaller förslaget.

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar, eller vid delgivning inom tre veckor från det att ni
mottagit beslutet. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges
NN och NN
NN 3
34337 Älmhult

*Beräkning av byggsanktionsavgift
Antal
1
Aktuellt prisbasbelopp (pbb) 47 300 kr (2020)
Beräkningsgrundande formel 0,125*pbb*antal
Beräkning
0,125*47 300*1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 144 Bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus - Sånnaböke 1:308
Ärendenummer MOB 2020/72
Ärendenummer EDP B-2020-525

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggförvaltningen beslutar att bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus, byte av fönster till altandörr, på fastigheten Sånnaböke 1:308
inom detaljplanerat område beviljas i efterhand med stöd av 9 kap. 30 § planoch bygglagen (2010:900).
2. Startbesked beviljas samtidigt enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen
(2010:900).
3. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.
4. Ärendet är granskat enligt BBR 28
5. Meddela miljö- och byggnämndens expedition (0476-551 58, 550 73) när
arbetet är slutfört så vi kan utfärda ett slutbesked. Ärenden som ej avslutas
inom giltighetstiden2 kräver ny prövning.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Motivering
På fastigheten Sånnaböke 1:308 har ett byte från ett fönster till altandörr
genomförts. Åtgärden bedöms påverka byggnadens yttre utseende avsevärt och
är därför bygglovspliktig enligt 9 kap. 2 § 3 c plan- och bygglagen, PBL,
(2010:900). Fastighetsägarna har ansökt om bygglov för den aktuella ändringen i
efterhand. Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom
detaljplanerat område som kräver bygglov enligt 2 § 3 c om åtgärden inte strider
mot detaljplanen, inte måste avvakta att genomförandetiden för bygglovet börjar
löpa och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6, 8 och 9 §§ och 8 kap. 1–3,6,7,
9–13, 17 och 18 §§ PBL. Miljö- och byggförvaltningen anser att aktuell åtgärd
uppfyller kriterierna i 9 kap. 30 § och att bygglov därför kan beviljas.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Enligt 10 kap. 23 § PBL ska miljö- och byggnämnden med ett startbesked
godkänna att en åtgärd som kräver bygglov får påbörjas om åtgärden kan antas
uppfylla de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter som meddelats med
stöd av PBL och om de villkor som har uppställts enligt 9 kap. 37 a § är
uppfyllda. Miljö- och byggförvaltningen bedömer att 10 kap. 23 § uppfylls och
att startbesked för åtgärden därför kan meddelas.
Miljö- och byggnämnden har med stöd av 12 kap. 8 § rätt att ta ut avgift för
beslut om lov, startbesked, slutbesked, framställning av arkivbeständiga
handlingar, expediering och kungörelse samt andra tids- eller kostnadskrävande
åtgärder. Därför tas en avgift ut för detta beslut enligt gällande taxa.

Avgift
Avgiften för beslutet är 2 005,52 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102.
Faktura skickas senare.

Sammanfattning av ärendet
NN och NN, NN 3, 34337 Älmhult, inkom 2020-11-16 med en ansökan om
bygglov för utvändig ändring av enbostadshus inom planlagt område på
fastigheten Sånnaböke 1:308. Ansökan om bygglov inlämnades efter att
åtgärden, att byta ett fönster till altandörr, hade genomförts.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen mottog ansökan 2020-11-16. I ansökan meddelade
sökande att de redan genomfört åtgärden. Ansökan är alltså inlämnad i
efterhand. Miljö- och byggförvaltningen öppnade ett tillsynsärende om olovlig
byggnation på Sånnaböke 1:308 som hanteras i ärende B-2020-529.
För fastigheten Sånnaböke 1:308 gäller detaljplan Norra Möckeln, 0756-P02/14
från 2002. Ansökan avser byte från ett större fönster till en altandörr. Miljö- och
byggförvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte strider mot detaljplanen
samt uppfyller varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. Bygglov bör därför
beviljas i efterhand.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsunderlag
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30
 B-2020-525-1, Ansökan, 2020-11-16
 B-2020-525-2, Fasadritning, 2020-11-16
 B-2020-525-3, Information om missat bygglov, 2020-11-16
 B-2020-525-5, Information förslag till beslut, 2020-11-25

Upplysning
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft (PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet meddelas
Sånnaböke 1:309
Sånnaböke 1:333
Sånnaböke 1:74
Sånnaböke 1:348
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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*Avgiften fördelas på
Bygglovsavgift

1 056,52 kr

Start- och slutbeskedsavgift

756,80 kr

Kungörelse

189,20 kr

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 145 Förhandsbeked Pjätteryds-Stenshult 4:1
Ärendenummer MOB 2020/74
Ärendenummer EDP B-2020-427

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö och byggnämnden beslutar att förhandsbesked beviljas för ett
enbostadshus utanför planlagt område på fastigheten Pjätteryds-Stenshult
4:1, med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (20010:900).

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Avgift
Avgiften för beslutet är 6243,60 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa för
prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102.
Faktura skickas senare.

Sammanfattning av ärendet
NN och NN, NN 15, 343 93 Älmhult inkom 2020-09-01 med en ansökan om
förhandsbesked för att uppföra ett enbostadshus på fastigheten PjätterydsStenshult 4:1.
Ärendebeskrivning
Marken där huset är tänkt att uppföras är en f.d. igenväxt betesmark som lutar
svagt åt väster. Det ger bra förutsättningar för att ordna avrinning för dränering
och avlopp. Marken är idag röjd från träd och växtlighet.
Bostadshuset är tänkt att uppföras ett stycke norr om grannfastigheten där ett
bostadshus med komplementbyggnad finns. Det finns även två äldre
komplementbyggnader som planeras ingå i kommande fastighetsbildning.

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Platsen bedöms vara lämplig för ny lokalisering av bostadshus.
Dricksvattenbrunn och avloppsanläggning kan placeras på tänkt tomt med
tillräckliga hänsynsavstånd dem emellan. Se yttrande från miljöinspektör.
Det finns två fornlämningar på granntomten och de kan beröra tänkt tomtplats.
Detta får sökanden utreda med Länsstyrelsens hjälp.
Infart till tomten kan anslutas till befintligt vägsystem.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. Ingen erinran har
inkommit.
Fastigheten besöktes 2020-11-10.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer att lokaliseringen är lämplig och att
förhandsbesked kan beviljas.

Villkor
Innan bygglov beviljas ska frågan om fornlämningar vara utredd. Tillstånd enligt
Kulturmiljölagen (1988:950) ska sökas hos Länsstyrelsen i Kronobergs

Beslutsunderlag
 Ansökan om förhandsbesked med situationsplan daterad 2020-09-01
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30
 Yttrande om avloppsanläggning daterad 2020-11-30
 Kartor daterade 2020-09-30

Upplysning
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft (PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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5) Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked ifråga om åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen (PBL 9:17).
6) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft (PBL 9:18).
7) Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vann laga kraft (PBL 9:39).

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik,
beslutsnummer, er överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter
(PBL 13:16).
_____
Beslutet skickas till
Beslutet delges:
Sökanden
Pjätteryds-Stenshult 4:1
Beslutet skickas till:
Pjätteryds-Stenshult 1:2
Pjätteryds-Stenshult 2:2
Pjätteryds-Stenshult 1:7
Pjätteryds-Stenshult 2:5
Pjätteryds-Stenshult 4:2

* Avgiften fördelas på
Förhandsbesked 3784 kronor
Kungörelse och meddelande 2459,60

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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§ 146 Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus
med miljöhus, cykeltak, anläggning av parkering
och plank - Prismat 1 och Dioptern 1
Ärendenummer MOB 2020/70
Ärendenummer EDP B-2020-438

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar att bygglov för nybyggnad av två
flerbostadshus med miljöhus, cykeltak, anläggning av parkering samt plank
på fastigheterna Prismat 1 och Dioptern 1 beviljas inom planlagt område med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
2. Kontrollansvarig: Kjell Johansson
3. Ärendet är granskat enligt BBR 28
4. Utsättning krävs av kommunens kartavdelning eller annan som prövas
behörig i samråd med kommunens kart- och mätavdelning, som nås via
0476–55039, 0476–55000 eller mob@almhult.se. Gränsvisning av gräns mot
fastighet Prismat 2 krävs också på grund av plank som placeras vid denna
gräns.
5. Innan startbesked kan ges ska tekniskt samråd hållas enligt 10 kap. 23 § planoch bygglagen (2010:900). Byggherren kontaktar miljö- och byggnämndens
handläggare för tidsbokning och följande inlämnas i god tid innan samrådet:
 Kontrollplan från kontrollansvarig
 Konstruktionsdokumentation
 Konstruktionsritning på bärande delar, grundplan, takstolsplan och
takstolsritningar, och detaljerad sektion 1:50 som redovisar infästningar
balkonger, bjälklag och takstolar.
 Ut- och invändig vatten- och avloppsritning, samt lösning för
dagvattenhantering
 Ventilationsritning
 Energiberäkning
 Brandskyddsbeskrivning
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Avgift
Avgiften för beslutet är 165 535,04 kronor *. Avgiften tas ut med stöd av taxa
för prövning och tillsyn inom plan- och bygglagens område, antagen av
kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86, och ändring i taxan gällande timbeloppet
utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20 § 102.
Faktura skickas senare.

Sammanfattning av ärendet
Fastighetsbolaget Västra Bökhult AB, Hjortvägen 8, 35245 Växjö, inkom 202009-08 med ansökan om bygglov för två flerbostadshus med miljöhus, cykeltak,
parkering och plank på fastigheterna Prismat 1 och Dioptern 1, Älmhults
kommun.
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov inkom till miljö- och byggförvaltningen 2020-09-08.
Gällande detaljplan för fastigheterna Prismat 1 och Dioptern 1 är Del av Bökhult
2:1, Västra Bökhult i Älmhult, 0765-P16/6 från 2016.
Ärendet granskades och brister i tillgängligheten samt avvikelser från gällande
detaljplan noterades. Ett kompletteringsbrev skickades till sökande 2020-09-28.
Avvikelserna från detaljplanen gällde byggnadshöjden. Enligt gällande
detaljplan är högsta tillåtna byggnadshöjd för båda fastigheterna 14 meter.
Byggnadshöjden i ansökan överskreds med ca 3 meter vilket miljö- och
byggförvaltningen inte bedömde som en liten avvikelse.
Kompletteringar har begärts vid två tillfällen efter detta, 2020-10-16 och 202011-10, eftersom inkomna kompletteringar också visat på diverse brister i
tillgänglighet samt avvikelser från detaljplanen.
De sista kompletterande handlingarna skickades in 2020-11-25. Av
granskningen noterades inga brister i tillgängligheten och ansökan bedömdes
som planenlig då byggnadshöjden för de båda flerbostadshusen inte överstiger
14 meter.
Ett beviljat bygglov innebär en nybyggnad av två flerbostadshus som placeras på
Prismat 1 och Dioptern 2. Flerbostadshusen består av 42 respektive 30
lägenheter i varierande storlekar där de minsta ligger på 28 kvadratmeter och de
största på 70 kvadratmeter. Flerbostadshusens fasader utförs i betong med en
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

26

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 3(5)

Miljö- och byggnämnden

beige kulör med gula toner, NCS S1510-Y20R. Taktäckningsmaterialet är svart
taktackningspapp som förses med solcellspaneler. Flerbostadshusen förses med
utmärkande entréer.
Flerbostadshusen placeras längsmed Polygongatan med entréfasaderna mot det
närliggande torget. På fastigheten Prismat 1 placeras det större av de två
flerbostadshusen med 42 lägenheter, tillsammans med ett miljöhus, två cykeltak
samt 66 parkeringsplatser. På Prismat 1 ska ett plank uppföras i fastighetsgräns
mot grannfastigheten Prismat 2 som insynsskydd samt för att motverka att
parkerande bilars strålkastare bländar boende på grannfastigheten.
På fastigheten Dioptern 1 placeras det minde flerbostadshuset med 30
lägenheter, tillsammans med ett miljöhus, cykeltak samt 18 parkeringsplatser.
De sammanlagda antalet parkeringsplatser på de båda fastigheterna bedöms som
lämpligt i förhållande till antalet bostäder.
Byggnationen får en total byggnadsarea på 1 147,41 kvadratmeter. Fastigheten
Prismat 1 får bebyggas med en byggnadsarea om 40% av fastighetsarean.
Fastigheten Prismat 1 har en area på 2 997 kvadratmeter. I och med detta beslut
är 650,26 kvadratmeter, ca 22%, byggnadsarea utnyttjad av planlagd byggrätt på
Prismat 1. Fastigheten Dioptern 1 får bebyggas med en byggnadsarea om 40%
av fastighetsarean. Fastigheten Dioptern 1 har en area på 1339 kvadratmeter. I
och med detta beslut är 497,15 kvadratmeter, ca 37%, nyttjad av planlagd
byggrätt på Dioptern 1.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30
 B-2020-438-1, ansökan, 2020-09-08
 B-2020-438-2, nybyggnadskarta Prismat 1, 2020-09-08
 B-2020-438-15, produktblad cykeltak, 2020-10-02
 B-2020-438-17, miljöhus Dioptern 1, 2020-10-02
 B-2020-438-20, information om kontrollansvarig, 2020-10-05
 B-2020-438-21, plank Prismat 1, 2020-10-21
 B-2020-438-22, tillgänglighetsdokumentation, 2020-10-09
 B-2020-438-28, situationsplan Prismat 1 och Dioptern 2, nybyggnadskarta
Dioptern 2, 2020-10-26
 B-2020-438-34, material- och kulörbeskrivning, 2020-11-25
 B-2020-438-35, 3D-vyer, 2020-11-25
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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 B-2020-438-36, miljöhus Prismat 1, 2020-11-25
 B-2020-438-37, planritningar, 2020-11-25
 B-2020-438-38, sektionsritningar, 2020-11-25
 B-2020-438-39, fasadritningar, 2020-11-25
 B-2020-438-40, takplan Dioptern 1, 2020-11-25
 B-2020-438-41, takplan Prismat 1, 2020-11-26

Upplysning
1) Byggande före att ett beslut om lov vunnit laga kraft sker på egen risk.
Beslutet anses vunnit laga kraft om ingen överklagan inkommit inom
överklagandetiden.
2) Sökanden erinras om att bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft (PBL 9:43).
3) Påbörjande av en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift
(PBF 9:20).
4) Ibruktagande av ett byggnadsverk utan slutbesked är förenat med
byggsanktionsavgift, om nämnden ej beslutat annat (PBF 9:21).

Överklagan
Beslut kan överklagas skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län via miljöoch byggnämnden inom fyra veckor från den dag då beslutet publicerats i Postoch Inrikes Tidningar, eller vid delgivning inom tre veckor från det att ni mottog
beslutet. Skrivelsen skall innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, er
överklagan med namnunderskrift samt era adressuppgifter (PBL 13:16).
_____

Beslutet skickas till
Beslutet delges
Prismat 1
Dioptern 1
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare

28

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2020-12-14

Sidnummer, beslut 5(5)

Miljö- och byggnämnden

Beslutet meddelas
Bökhult 2:1
Bökhult 6:1
Prismat 2

*Avgiften fördelas på
Bygglovsavgift, byggnader
Start- och slutbeskedsavgift, byggnader
Bygglovsavgift, plank
Star- och slutbeskedsavgift, plank
Bygglov-, start- och slutbeskedsavgift, parkering
Kartavgift
Utstakningsavgift
Kungörelse

43 316,16 kr
76 285,44 kr
1 589,28 kr
1 475,76 kr
1 650,00 kr
13 244,00 kr
24 785,20 kr
189,20 kr

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 147 Ansökan om utdömande av vite Ruke 1:3
Ärendenummer MOB 2019/40
Ärendenummer EDP m-2017-652

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden i Älmhults kommun beslutar att ansöka om
utdömande av vite på sjuttiofemtusen (75 000) kronor enligt nämndens beslut
om förbud med vite, § 68/2019, dnr m-2017-652-17, till verksamhetsutövaren
NN, personnummer 19590224–XXXX. Överträdelsen skedde 2020-12-10.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-08-26, § 68/2019, att ett förbud att
släppa ut avloppsvatten skulle förenas med vite. Vitesbeloppet beslutades vara
75 000 kronor och skulle börja gälla fem månader efter beslutet vunnit laga
kraft.
Beslutet överklagades av fastighetsägaren först till Länsstyrelsen i Kronobergs
Län och sedan till mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsen fattade ett beslut i frågan att avslå överklagandet dock flyttade de
fram tiden då nämndens beslut skulle träda i kraft. Länsstyrelsen bedömande att
beslutet skulle börja gälla 10 månader efter att nämndens beslut har vunnit laga
kraft.
Fastighetsägararen överklagade Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut till markoch miljödomstolen.
Beslut kom från Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2019-11-11. Markoch miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet och gick på länsstyrelsens
spår att nämndens beslut gäller, dock har tiden ska flyttas fram.
Mark- och miljödomstolen beslutade att nämndens beslut ska börja gälla 10
månader från och med att mark-och miljödomstolens beslut har vunnit laga
kraft.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020-12-10. Då konstaterades
att den enskilda avloppsanläggningen använts, och på så sätt görs en
överträdelse i förbudet.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2019-08-26, § 68/2019, att ett förbud att
släppa ut avloppsvatten skulle förenas med vite. Vitesbeloppet beslutades vara
75 000 kronor och skulle börja gälla fem månader efter beslutet vunnit laga
kraft.
Beslutet överklagades av fastighetsägaren först till Länsstyrelsen i Kronobergs
Län och sedan till mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsen fattade ett beslut i frågan att avslå överklagandet dock flyttade de
fram tiden då nämndens beslut skulle träda i kraft. Länsstyrelsen bedömande att
beslutet skulle börja gälla 10 månader efter att nämndens beslut har vunnit laga
kraft.
Fastighetsägararen överklagade Länsstyrelsen i Kronobergs läns beslut till markoch miljödomstolen.
Beslut kom från Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen 2019-11-11. Markoch miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet och gick på länsstyrelsens
spår att nämndens beslut gäller dock att tiden ska flyttas fram.
Mark- och miljödomstolen beslutade att nämndens beslut ska börja gälla 10
månader från och med att mark-och miljödomstolens beslut har vunnit laga
kraft.
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020-12-10. Då konstaterades
att den enskilda avloppsanläggningen använts, och på så sätt görs en
överträdelse i förbudet.

Ärendebeskrivning
Under inventeringen som genomförs i Älmhults kommun uppdagades att den
enskilda avloppsanläggningen var bristfällig. Ett förbud av avloppsvatten
fattades 2017-08-10, utsläpp av spillvatten från vattentoalett (WC) och bad-,
disk- och tvättvatten (BDT) till den enskilda avloppsanläggningen är otillåten
efter 2018-08-31, på fastigheten Ruke 1:3. Underrättelse till
inskrivningsmyndigheten för anteckning skickades 2018-10-16.
Förbudet förenades med vite 2019-08-26 enligt miljö- och byggnämndens beslut
§ 68/2019.
Berörd är folkbokförd på fastigheten där förbudet har trätt i kraft. Det är svårt att
bo och nyttja sin fastighet utan att använda vatten och avlopp, överträdelser av
förbudet bör således ske dagligen.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

Berörd har ansökt om inrättande av en ny enskild avloppsanläggning på
fastigheten, dnr:m-2019-636. Ansökan som har inkommit är inte komplett, det
saknas information om resultat från perkolationsprov. Miljö- och
byggförvaltningen har varit på plats och utfört provgropsbesiktning. För att
ärendet ska kunna handläggas vidare behöver resultat från perkolationsprov
inkomma. Fastighetsägarna har informerats både muntligt samt skriftligt om
detta.
Miljö- och byggförvaltningen besökte fastigheten 2020–12-10 Då konstaterades
att den enskilda avloppsanläggningen har använts, och på så sätt görs en
överträdelse i förbudet.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse ansökan om utdömande av vite



Alla handlingar i ärende m-2017-652



Alla handlingar i ärende m-2019-636

Lagstöd
Lagen om vite (1985:2016)
_____
Beslutet skickas till
Verksamhetsutövaren NN
Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö alternativt
mmd.vaxjo@dom.se

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 148 Ändring av delegeringsordning för miljö- och
byggnämnden
Ärendenummer MOB 2019/13

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden beslutar anta reviderad delegeringsordning enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande delegeringsordning behöver uppdateras med anledning av den
fortsatta spridningen av coronaviruset.
Älmhults kommun har satt in flera åtgärder för att stötta företagen, bland annat
om kunder begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor och
avgifter för tillstånd och tillsyn.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-04-27 § 48 om delegering till miljöoch byggchef och administratörer att lämna anstånd om max 8 veckor för
fakturor till och med 2020-12-31.
På grund av det rådande läget behöver tiden förlängas till 2021-12-31.

Beslutsunderlag
 Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07
 Förslag till Revidering av delegeringsordning 2020-12-07
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 149 Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Ärendenummer MOB 2020/13

Miljö- och byggnämndens beslut
1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beslutsnivå
Miljö- och byggnämnden

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har lämnat över sin beslutanderätt i vissa ärenden till
ordförande och tjänstemän i enlighet med miljö- och byggnämndens
delegeringsordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast
efterföljande möte.

Beslutsunderlag
 Bostadsanpassning: DBA § 41 - 49
Bygglov, startbesked, slutbesked, lägenhetsnummer, belägenhetsadress och
ordförandebeslut: DL §§ 950, 953, 958 – 999, 1001 - 1028
 Miljö- och hälsoskydd: MoH §§ 474, 455, 488, 498, 500 – 536, 538
 Fastighetsreglering:  Gatu- och vägnamn:  Kvartersnamn:  Miljö- och byggchef: 4
_______

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 150 Information 2020
Ärendenummer MOB 2020/11

Sammanfattning av ärendet
1. Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej
utbetalda (se bilaga).
2. Emma Brannegård redogör för status i ärende M-2017-653 Finnhult 1:9 och
M-2020-222 Gösköp 1:26.
_______

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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Miljö- och byggnämnden

§ 151 Meddelande 2020
Ärendenummer MOB 2020/12

Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsen beslutar 2020-11-17 att avvisa överklagande av föreläggande
om komplettering på grund av att det är ett beredningsbeslut. Sånnaböke
1:269.
Dnr. B-2020-473
2. Länsstyrelsen beslutar 2020-11-20 att delvis bevilja miljö- och
byggnämndens beslut gällande att släppa ut avloppsvatten till bef.
Avloppsanläggning. Osnaköp 1:14
Dnr. M-2020-561
3. Kammarrätten i Jönköping meddelar prövningstillstånd gällande beslut om
utdömande av vite. Köpmanen 2
Dnr. M-2020-121
4. Länsstyrelsen beslutar 2020-12-03 att inte överpröva beslut om
strandskyddsdispens.
Dnr. M-2020-966
5. KS beslutar 2020-12-01 om framtids- och utvecklingsmedel 2020
Dnr. M-2019-456
6. Mark- och miljödomstolen beslutar 2020-12-03 att avslå ansökan om
utdömande av vite
Dnr. M-2018-50
__________

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Sekreterare
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